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Mi te karşı eski bir kuşku geleneğinin mirasçısı olan tarihçi onu uzun bir süre 
muhayyilenin tarihsel değerden yoksun bir ürünü konumuna indirgedi.3 Esasen 
milattan önce 4. yüzyılda Thucydide, "mythodes4 kavramı dedilcodulan, söylentileri, 
kalıp fikirleri, denetlenmeyen olgulan, safdilliille yüzünden kabul edilen harilcula de 
.şeyleri içerdiği için" tarihçililc bilgisinden dışlarmştı (Detienne, 1986, s. 484-486). 
İfadelerin karşılaştınlması ve kaynakların eleştirisi aracılığıyla olguların doğnıluğıınu 
tespit etme kaygısı taşıyan yazılı tarih böylece mitilc aniatıdan aynlmıştır. Tarih
çililde mitin birbirinden ayrılması yine de bugün birkaç on yıl öncesi kadar kesin 
görünmemektedir. Böylece 1967 yılındaArnaldo Momiglio, Santo Mazzarino'nun 
Il pensiero storico classico adlı eseri haldeında şöyle yazıyordu: 

Mazzarino'ya göre tarihçi, esasen geçmişteki hakikatin profesyonel bir 
araştırmacısı olmaktan ziyade bir kaynakçı, mazinin kahinvari bir tercü
manıdır [ ... ) mazinin her şiirsel veya mitik biçimde zikredilmesi[ ... ] tarih-

ı. "Introduction :Le mythe createur d'histoire'; Revue des mandes musulmanset de laMediterranee, 
89-90 (2000), s. 7-38. http:/ /remmm.revues.org/index27l.html, 17.06.2010. 

2· Paris'tekiEco/e pratique des lıautes etııdes'ün (EP HE) Anthropologie religieuse de !'Orient musulman 
medieval (Ortaçağ Müslüman Doğu'nun Dini Antropolojisi) bölümünün araştırma müdürü olana 
Denise Aigle ayru zamanda Institııt Français du Proche Orient'da (Yakın Doğu Fransız Enstitüsü) 
görev yapmaktadır. Doğu'daki İslam tarihi (13.-15. yy.) ve Müslüman Doğu ile Latin Batı ~asındaki 
ilişkiler konusunda uzman olan Aigle bazı çalışmaları şöyledir: L'1ran Jace a la damination 
mongole [Moğol Hakimiyeti Karşısında İran], Paris/Teheran, Institut Français de Recherche en 
Iran, 1997; Le Fiirs sous la damination mongole (XII1e-XJVe s.). Politique et fiscalite [Moğol 
Hakimiyeti Altında Farslar (13.-14. yy.). Siyaset ve Vergilendinne], Leuven, Peeters, 2005 (ç.n.). 

ı Mit hakkındaki düşünce, Yunan mitolojisiyle ilgili çalışmalara, O. Uvi-Strauss'un yapısal analizlerine 
ve Hint-Avrupai halkların sembolik sistemlerinin e pik gelenekleri açısından G. Dırmezil tarafından 
yapısalcı perspektift:e incelenmesine dayanmaki:adır. Bkz. Vernant, 1990; Detienne, 1981; 1974, 
s. 80-105; Levi-Strauss, 1964-71; Dırmezil, 1968; 1971; 1973. 

4
· Muthos teriminden türeyen Muthôdes [mythôdes], efsanevi olana atıfta bulunmaktadır. Mııthos'un 

kullanımı hakkında bkz. Brisson, 1994. 
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çilikle alakalıdır" (Momigliano, 1967, s. 207). 

Tarih üretiminde mite tanınan bu yer, tarihsel araştırmanın önünde bir engel 
değildi. Zira tarihsel araştırma, Daniele Fabre'in hatırlattığı üzere (1978, s. 430) 
"gerçekten de belirli bir tarihsel dönemde oluşmuştur': Mitik atalara atfedilen ve 
epik gelenelderde seslendirilen ön~mli hadiselerin anlatımları gerçekten de birer 
"tarihçi av ıdır': Esasen tüm medeniyetlerde bir halkın, bir inananlar topluluğıınıın ya 
da prestij li bir soyun kendine ilişkin bilinci kurucu hadiseleri ve şahsiyetleri ortaya 
koyan tarihlerle beslenmektedir. Bu bakımdan mit sadece "tarihin konusu değil, o 
aynı zamanda tarihin zamanlarını köldere doğru uzatmalcta, tarihçinin metotlarını 
zenginleştirmekte ve tarihin yeni bir seviyesini yani yavaş tarihi beslemektedir" (Le 
Goff, 1988, s. 230). 

An cal< tarihçililcte mi te yer vermek, eski Yunancacia muthos teriminin ilk anla
mının efsane, masal ya da söylenti değil, sözveya anlatı/hikaye olduğıınu hatırıayarak 
onu tanımlamayı gerektirmektedir. Burada tercih edilen bakış açısına göre tarihsel 
açıdan ister doğrulansın ister doğrulanmasın bir şahsiyet ya da bir aniatı edebi ya 
da sanatsal yaratım kaynağı haline gelir gelmez mitler arasında yerine almal<tadır. 
Böylece İslami kültürde Muhammed ile Ali, inanç konusu haline gelen birçok efsa
nevi anlatının kaynağı olmuştur. Bu balurodan bu şahsiyetler terimin tam anlamıyla 
kahraman yani mitolojik, epik ya da tarihsel bir anlatının örnek alctörleridir.5 

Tarihsel mit, ortaya modeller koymalcta ve birtal(lm iddialar ileri sürmelctedir. 
Bu mit, içerdiği sembolizm dolayısıyla bir halkın temsil sistemlerinin ve kimliğinin 
en mahrem tarafını besleyerek kendinde taşımalctadır. Yüzyıllar boyunca mitik 
figürler devam etmelcte, yeniden yorumlanmal<ta, yenilenmeıtte ve bu hareket 
dolayısıyla modeller ve değerler pekişmelcte ya de tekamül etmel<tedir. Bu sÜreçte 
paradokslar da mevcuttur: Büyük bir atanın yeniden yorumlanması yeni değer
lerin yayılmasına yararken yeni bir kahramanın zuhuru eski bir modelin yeniden 
canlanmasını sağlayabilir.6 Tarihsel mitlerin ortaya çıl(lşlarını ve dönüşümlerini 
incelemek böylece kültür tarihçisi için önemli dersler vermelctedir. Derginin bu 
sayısının amacı bu düşünceyi Abbasilerden günümüze kadar İslam medeniyeti 
bağlamında tartışmal<tır. Dolayısıyla bu sayı İslam'ın Arap ortarnı ile Türk ve İran 
dünyasını içine alan alanla yani Müslüman Doğu ile sınırlıdır. 

İslam alemini betimleyen Arap coğrafyaciların çoğu Doğu (el-Maşrik) ile 
Batı'yı (el-Mağrib) yani Mısır'ın batısında yer alan bölgeleri karşılaştırmaya özen 
göstermiştir. 9. yüzyıldan itibaren Mağrib'i Abbasi iktidarın yörüngesinden çıl<arak 
Müslüman İspanya'ya yönetmeye sevk eden tarihsel şartlardan kaynaldandığı için 

5· Fabre, 1999, s. 237 (kahraman kelimesinin evrimi hakkında bkz. s. 236-239). 
6· Amblematik şahsiyetlerin ve kahramaniann ortaya çıkışı hakkında ve dönüşümleri hakkında yeni 

çıkan şu esere bkz. P. Centlivres, D. Fabre, ve F. Zonabend, 1998. 
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bu sınırlandırma coğrafi olmaktan ziyade siyasi ve kültürel düzeydedir. 10. yüzyıl ile 
11. yüzyıl arasında Bağdat ve Kurduba halifehlderinin güç kaybetmesi Batı'da olduğu 
gibi Doğu'da da Ttirlder gibi dışarıdan gelen grupların ya da batıda imparatorluk 
tebası olan Berberler gibi ırldarın iktidara geçmesine fırsat vermiştir. 

Bu sayıda yer alan makalelerin tarihsel ve kültürel çerçevesini ele alalım. 8.-ll. 
yüzyıllarda referans idealleri ve modeller oluşmuş, daha sonra Müslüman Doğu 
farldılaşıp işgalcilerin saldırılarına maruz kaldıkça bu modellerin yeniden yorum
lanmalarının ve zenginleşmelerinin dinamiği gözlenmiştir. Ortaçağ döneminde 
rnitik bağlantılar kişisel ya da hanedanlık düzeyindeydi. 17. yüzyıldan itibaren Batılı 
güçlerle özellilde de Rustarla karşılaşmalar Orta Asya'yi baskı altına sokmuştur. 
Bu baskı, yeni mitik oluşumlara başvuran aidiyet dinamiklerinin ortaya çıl(l11asına 
neden olmuştur. Bu hareket, 20. yüzyılda Müslüman Doğu'nun bütününe yayılmıştır. 

Arap Geleneği ile İran ve Türk Etkileri Arasında Ortaçağ Hü
kümdarları Modelleri 

IGasik İslam1da (8.-11. yüzyıllar) İdeal Hükümdar Modelinin 
İfadesi 

7. yüzyıldan itibaren mürninler Peygamberin hatırasını canlı tutmal< istediler. 
Onun risaletiyle ilgili haberlerin (ahbar) emanetçiteri olan müminler, bunları doğ
ruluğu haber verenin ahiald değerine göre tal<dir edilen kısa anekdotlar şeklinde 
naldetrnişlerdir. Kuşku yok Id Muhammed'in şahsiyeti henüz o zamarı sıra dışı bir 
insani niteliğindeydi ve de haril<Uladeliğe bürünecekti. Peygamber ölünce hiç ldmse 
onun hayatı hald<ındald tanıldıldarı yazıya döl(l11eyi düşünmemişse de birkaç yıl 
sonra onun yaptıldarını, söyledilderini (hadisler) ve aynı zamanda onun gazalarma 
ilişkin anlatıları (megazi) yazıya dökmeksizin şifahen naldetme geleneği gelişmiştir. 
Şifal1en naldediten hadisler ve megaziler Muhammed'in yaşadığı çağın hatırasını 
gerçekten de canlı tutmuş ama zamanla bunlara bir yığın sahte unsurlar eklenmiştir. 
İlk İslam tarihi yazıları böylece hadisler, megaziler ve ahbarlara dayanılarak ortaya 
çıl(l11ış; bu da kutsallaştıncı bir tarihin taslağını oluşturmuştur.8 Peygamberin ve 
Ashabının fiilleri, güçlü bir sembolik değeri olan taldp edilmesi gereken modeller 
konumuna yül<seltilmiştir. Böylece tarili, exempla [Latince: örnekler] kaynağı olu
yordu. An cal< Müslüman Doğu'da tarihsel gelenek yalnızca Peygamberin zamamy la 
ilgili hat:ıralardan değil, özellilde Firdevsi'nin Şahname adlı eserinin naldettiği epik 
İran mirasından hareketle oluşmuştur. 

Dolayısıyla Muhammed Peygamber, haluelerin kendilerini özdeşleştirdilderi 
ili< model olmuşsa da tek model o değildir. Onun hayatı bir paradigma yani Vahyin 

7
· '~ah' ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır" (Kuran 33/21). 

8
· İslam'ın ilk yüzyıllarına ilişkin tarihçilik hakkında bkz. Chabbi, 1994; 1996. 
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altın çağı haline getirilmiştir. Muhammed, dini bir mesaj ve önceki yüzyılların kral
lığını reddeden yeni bir siyasal düzen taşıyan peygamber idealini temsil etmektedir. 
Halifelilde krallık arasındaki karşıtlığın o kadar da mutlalç olmadığı görülmektedir. 
Nitekim Tarihu'r-Rusul ve'l-Muluk (Peygamberler ve Krallar Kitabı) adlı eserirıde 
Tab eri, Kitabı Mukaddes ve İran gelenelderini açık biçimde halifelilcte buluşturmalç
tadır: İlk yaratılmış irisan olan ve İslam'ın peygamber olaraldçabul ettiği Adem'e [!Ski 
İran'ın ilk mitildçralı Gayomarth tekabül etmektedir (Gilliot, 1993, s. 278). 

Maverdi (öl. 1058) El-Ahkamu's-Sultaniyye adlı eserinde Müslüman 
topluluğun reisi olmak için gerekli vasıfları sayıp döken ilk din bilginlerinden 
biridir. Böyle bir reis, adalete sahip olmalıdır. Temeli, şeriatı tefsir ve tatbilç 
etmek için zaruri bilgi olan ilim içinde yer alan bu vasfı Maverdi, ahialçi ve 
dini mükemmellik durumu olarak tanımlamaktadır {Lambton, 1980a, s. 419). 
Gerçekten de Daru'l-İslam, Daru'l-adl ile eşdeğerdir. Daha sonra adl ve 
ilm nitelikleri Yunan ve İran'ın siyaset sanatı geleneği tarafından etkilenmiş 
olmalda birlikte Prensierin Aynaları9 adlı eserlerde önemli bir rol oynamıştır 
(Lambton, 1980b, s. 92-93). 

Gerçekten de Aynalarda Davut, Süleyman, İskender, Erdeşirve Hüsrev Anuşirvan, 
meşru hükümdarlık ve adalet motiflerini canlandırmalctadırlar: Bu peygamberler 
ve krallar silsilesi böylece İslam ile ondan sonra gelen yüzyıllar arasında siyasi bir 
devamlılık oluşturmaldadır (Daldilia, 1998, s. 35). Gazzali.'ye (öl.. 1111) göre eski 
kralların adaletinin temeli krallık şanına lferri izadi) dayanıyordu. Bu şan, Allah'ın 
peygamberlere balışettiği karizmaya benzer bir vergiy di: İdei:ıl Müslüman hül<ümdar 
bu lçrallıkşanının taşıyıcısıdır. O, hem erdemli krala10 ilişkin Helen-Fars ve Kutsal 
Kitap geleneğine hem de İslam 'ın idare anlayışına dayanın bileşik bir şahsiyet 
olarak görünmektedir. 

Araptaşmış Doğu ile İranlı Doğu ve Daha Sonra da Türk-İran 
Arasındaki Farklılaşma (9.-11. Yüzyıllar) 

Endülüs ve Mağrip'in kaybedildiği 9. yüzyıldan itibaren hilafetin siyasi birliği 
Doğuda bozulmaya başlamıştır. Tolunoğulları (868-905) Mısır'da özerklik statüsüne 
sahipken İran'ın doğusunda halife Memun'un valileri olan Tahiriler (821-873) ile 
Samanoğulları (819-1005) yan özerk İrarılı yerel hanedanlıldarın oluşmasına yol 
açmıştı. 10. yüzyılda Abbasilerin etkin gücü Irak ile sınırlı hale gelmiştir. Fatimilerin 

9
· Prensierin Aynaları, Ortaçağda ortaya çıkan bir edebi türdür. Ralüpler tarafından krallara yönelik 

yazılan bu kitaplar, Tanrı'nın iradesi doğrultusunda hüküm sürmek için kralların uymalan gereken 
tavsiyelerden ve ahlaki ilkelerden oluşuyordu (ç.n.). 

10· Prensierin Aynaları'daki hükürndann irnajı hakkında ·bkz. Lambton, 1954, s. 47-55; 1980a, 
s. 420-422; 1980b, s. 96-99, 105; Fouchecour, 1986, s. 89-93. · 
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(909-ll 71), Kuzey Afrika'ya ve daha sonra da Mısır (969) ile Biladü'ş-Şam'ı (Büyük 
Suriye) zapt ederken, Bağdat'ı 945'te ele geçiren Büveyhilerin (932-1062) İran'ıİı 
büyük bir kısmına hal<im olduldarı bilinmektedir (Bkz. harita 1 ve 2). 

Harita 1: İran dünyası 

V. LAHAYE, Paris-Sorbonne, 2000. 

9. yüzyılın ortasında Samanllerin Buhara'dal<i sarayı ci oğu İran'da kültür mer
kezi haline gelmiştir. Bu dönemde orta Farsçanın (Pehlevi) varisi olan saray dilidari 
geliş miştir. Arap alfabesini kullanan dari dili, Samaniler tarafınaan geliştirilm eye ve 
kullanılmaya devam eden Arapça yanında edebiyat dili haline gelmiştir ( Canfield, 
1991, s. 6-7). Fakat yavaş yavaş dari dil, doğu İran'ın linguafrancası [ortak dili] 
haline gelen Arapçalaşmış bir Farsça olan farsi karşısında yok olmuştur (Frye, 1997, 
s. 173). Farsça, Arapça kelimelerle zenginleştiği için şiirde sesli harflerin11 uzun 
veya kışa değeri üzerine kurulan Arap dilinin ölçü sistemini benimsenmiştir 
(Frye, 1997, s. 62). 

Samani hükümdarıMansur b. Nuh (961-976) Taberi'nin il<i önemli eserini, 
yani onun tarihini ve Kuran tefsirini Farsçaya tercüme ettirme işine girişmiştir. 963 
yılında Mansur, bakanı Bel'arni'den Tarihu'r-Rusul ve'l-Mulul(uıı tercüme etmesini 
istemiştir. Bel'arni, bazı anlatılan13 dışanda bırakıp başkalarını düzelterek ve sözlü 
rivayetler ekleyerek Taberi'nin anlattıldanru peş peşe gelen bir anlatım şeldinde 
ı ı. Orta Farsçada şiir, heceye dayalıydı. 
ı:ı. Lazard, s. 38-45; Frye, 1967, s. 71; Canfield, 1991, s. 7; Meisami, 1999, s. 19. 
13- Örneğin Balami, Taberi'nin Abbasilere bağlı olarak gösterdiği ilk Samanilere yapılan atıfları göz 

ardı etmektedir. 



200 D. Aigle 1 Çev. R. Adıbelli 

yeniden yapılandırmıştır. Bu çalışma, kapalı biçimde Samanilere dayandırarak 
İslam'ın bütünleşmiş bir tarihi ile sonuçlanmıştır (Meisami, 1999, s. 27). Kayda 
geçirilen yüz altmış el yaz ması, Belami'nin eserinin ününü göstermektedir (El ton, 
1990, s. 287). Taberi'nin Tifsir'inin tercümesi ise Maveraünnehir'deki bir grup 
alimin ortak eseri gibi görünmektedir. Muhtemeldir ki bu tercüme yalnızca saray 
çevresine değil, camilerdeki tedrisata da yönelil<ti: Kuran ayetleri bu tercümede r 

Farsçaya aktarılmıştır; halbuki Tarih'te durum böyle değildir (Meisarni, 1999, s. 36). 

Harita 2: Ortaçağda İran 

o 100 300 500 km 

~ Teıtiloiıe des Samanıcı es eı vassaux (Gtıaınevides et Saffancıes) 

r::zJ Territoire des BDuyides 

j;jMt~~m Dynastıes kıcales cıayıamitos. kurdes ct arabes 

V. LAHAYE, Paris-Sorbonne, 2000. 

Muhtemelen Taberi'nin kitaplarının bu tercümeleri, yeni bir güç naldinin 
ifadesini yansıtmaktadır. Gerçekten de İran' ı fethettil<ten sonra Araplar orta Fars-
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çadan bazı eserleri Arapçaya tercüme ettirmişler ve Sasanilerin idare geleneğini 
benimsemişlerdi. 10. yüzyılda İmparatorluğun doğusunda dürıyevi iktidarı ele 
geçirdiklerini sembolize etmek için Samaniler Taberi'nin Farslaşmış eseri aracılığıyla 
onun otoritesine sahip çıkmışlardır (Meisarni, 1999, s. 29). 

Destansı-tarihsel tür de bu dönemde Horasan'da doğmuştur. Bu türden ilk eser, 
957 yılında Tus valisi olan Muhammed b. Abdürrezzalc tarafından sipariş edilen ve 
bugün yalmzca önsözüne sahip olduğumuz nesir biçimindeki Şahname'dir. Bu kitap, 
Muhammed b. Abdürrezzalc'ın balcam Abu Mansur el-Ma'mari tarafından kaleme 
alınmıştır (Lazard, s. 36-37; Meisarni, 1999, s. 20). Giriş bölümünde Abu Mansur 
el-Ma'mari, Ebu Mansur Muhammed b. Abdürrezzak'ı hizmetlerinden dolayı şükran 
nişanesi olarakkendisine Tus ve Nişapur şehirleri bahşedilen Kanarang'a dayandıran 
uzun bir soy kütüğü sunmaktadır (Meisami, 1999, s. 21). Kitabın amacı açıktır: Bir 
vali belki de Horasan hükümdan olarale Ebu Mansur'un konumunu güçlendirmek 
(Meisami, 1999, s. 20). Bu Şahname'yi hem nesir hem de kafiye tarzında başka 
eserler takip etmiştir. Kısa bir süre sorıra saray desteği olmadan Firdevsi kafiyeli 
Şahname'sini yazınaya başlayaralc1010'da Samanilerin ortadan kalktığı bir dönemde 
tamamlamıştır. Firdevsi'nin Şahname'si İslam öncesi kahramarılık motiflerini hatır
latarale İran milli duygusunu perçinlemiştir. 1~ Diğer bir netice ise şiirin, İran'ın en 
üstün derecedeki sanatı haline gelmiş olmasıdır (Canfield, 1991, s. 7). 

Firdevsi'nin Şahname'sinin etkisi ll. yüzyıldan itibaren belirgin hale gelmiştir.15 

Hatta bu milli destan İranlıların kolelctifkirnliğini belirginleştirmiş görürırnektedir. 
Gerçekten de bu eserde hadiselerin devresel görünümü İranlıların hareketli tarihinin 
farldı safhalarım yorumlama irnlcfuu veriyordu. Şahname, İran toplumunun asırlar 
boyunca kendini seyretmesine aracılık eden aynadır. Bundan dolayıdır ki Cengiz 
Han'ın fethine ilişicin trajik olayları okumalc için Ata Melilc Cüveyni, Firdevsi'nin 
destanım kullamr. Cüveyni'nin Tarihi Cihan Güşa (Dünya Fatihinin Tarihi) adlı 
eserinde geçen ve geçmiş ile hazır arasındalci analojilerin altım çizen alıntıların amacı 
Cengiz Han'ı yeni bir Afrasiyab haline getirmek ve böylece de onu İran tarihine 
dahil etmektir (Melilcian-Chirvani, 1997, s. 145). 

8. yüzyıldan itibaren halidarın göçleri ve bunun aleabinde geçici imparatorluldar 
kuran kabilevi konfederasyonların oluşumundan dolayı Orta Asya bir Türk sahası 
haline gelmişti. 9.-11. yüzyıllar arasında İslami kazammla İran edebiyat geleneğini 
birleştiren ve İran'ın doğusunda iktidarı yeni ellerine geçiren yeni Müslüman Türk 
hanedanlıldarı tarafından desteldenen Türk-İran İslam kültürü oluşmuş ve yavaş 

14
· Bu eserin yapısal analizi hakkında bkz. Fouchecour, 1976, s.l?l-202. 

15
· Şahname'nin İran dünyasındald etkisi ve kültürel sonuçları hakkında şu çalışmalara bkz. Melildan

Chirvani, 1997; 1988; Meisami, 1993; 1995. 
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yavaş gelişmiştir (Canfield, 1991, s. 12). 

Karahanlılar konfederasyonu16 10. yüzyılın ortasında İran etkisindeki 
İslam'a girmiştir. Samanilerio zayıf düşmesinden faydalanan Karahanlılar 992'de 
Buhara'yı işgal etmiş ve daha sonra Gaznevllerin yardımıyla Samani otoritesine 
son vermişlerdir. Bozl<.ırdal<i geçmişlerine çok sadık olan Karahanlılar, Türk-İran 
İslami kültürünü geliştirmişlerdir. Bu kültürde Arap ve İran gelenelderinirı yanınd~ 
Türk unsur da doğal olara!<. yer alıyordu. Böylece Türk edebiyatı ortaya çıkmıştır: 
Balasagunlu Yusuf 1069 yılında Kaşgar'da Frenselerin Aynaları geleneğinde uzun 
bir öğretici Türkçe şiiri, yani J(utadguBiligi tamamlamıştır. Firdevsi'den etl<ilendiği 
görülen yazar bu kitapta Şahname'del<i ölçü (mütekarib) ve destansı tarzı benimser. 
Firdevsi'nin İranlılar için yaptığı şeyi, Yusuf da Türkler için yapmaya çalışmıştır. 
Yani Yusuf, Arap geleneği yanında Ttirldere bir yer açmaya çalışır ama İran des
tan geleneğini İslami bir tarzda al<.taran Firdevsi'nin alçsirıe onun hareket noktası 
Ttirlderin efsanevi gelenelderi değil İran-Arap İslami ideallerdir. Yusuf, Ttirlderin 
hül<Ümdarlık ve bilgelik geleneiderinin Arapların ve İranlılarınkine eşit veya üstün 
olduğunu göstermeye çalışır (Dankoff, 1983, s. 1). 

Diğer taraftan bu l<itapta milli destanın Turani önderi olan Afrasiyab, Türk milli 
kahraman Alp Er Tunga (Leopar Kahraman) ile özdeşleştirilmektedirP Birkaç yıl 
sonra Kaşgarlı Mahmut da, 1072'den itibaren kaleme alınan Divan-ı Lügati't-Ttirk 
adlı eserinde bir çok kez Afrasiyab'dan söz etmel<.tedir: "Ttirlderin büyük kağaru 
Afrasiyab'ın asıl adı Tonga Alp Er'dir" (Bazirı, 1989, s. 37). İrarılıların Farsçaya 
yaptıkları gibi Türider de Arap ölçüsünü kendi dillerine uyarlamışlardır. Falçat 
Louis Bazin'in belirttiği gibi bu yeni ölçünün altında o şahsiyetin hatırasını canlı 
tutan halk şürinin heceli mısraları saldıydı (Bazin, 1989, s. 38-39). Tonga AlpEr'in 
mitilç boyutu, Şahname okurları olan Türk aydınlarını onu o dönemde Türk Orta 
Asya ile aynileştirilen Turan'ın bir kahramanı olana Afrasiyab ile özdeşleştirmeye 
itmiştir. İran milli destam gerçel<.ten de İran ile bu bağlamda göçebe unsura işaret 
eden Tura1t'ı karşı karşıya getiren savaşlarla ilgili birçok anlatıyı al<.tarmal<.tadır.18 

Kendilerini Al-i Afrasiyab (Afrasiyab'ın Evi) tl:!rimi ile tanımlayan Karahanlılar, 
Türk lamliklerini ifade ediyorlardı ama onu İran kültürü açısından tanırnlıyorlardı. 

Karahanlılar döneminde ortaya çıl<.an Türk-Fars İslam kültürü, onlardan sonra 

16· Oryantalistler, hükümdarlann unvanlannda çoğu zaman yer alan İlek (illg) ve Kara terimlerinden 
hareketle bunlara İl ek Hanlar ya da Karahanlılar adını 19. yüzyılda koymuştur. 

17· Bkz. Bazin, 1989, s. 37-42. Afrasiyab'a Avesta'da mi..tik bir şahsiyet, tarihselleşmiş bir tür kötü ruh olan 
Frangrasyan, yani İran' m suyunu tutanlardan biri şeklinde karşılaşılmaktadır. Bkz. Frye, 1993, s. 43. 

18· Frye'a göre bu husumet muhtemelen Avesta'dahiyi ile Kötü güçler arasındaki mücadeleyi 
simgelemektedir. Bk-z. Frye, 1993, s. 42-43; 1997, s. 99-101. 
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gelen Türk hanedanlıldarı tarafından yayılmıştır. Sarnanllerin kendi ordularına 
Türk köleleri dahil ettilderi ve billlların da bağımsızWdarını kazanarak Gazne'de bir 
hanedanlık kurduldarı ve Gazneviler (989-ll 49) adının da buradan geldiği bilin
mektedir. Sarnanllerin sarayında yetişen Gazneviler Arapça ve Farsça konusunda 
çok bilgiliydiler. Gazne ve daha sonra il<inci başkentleri olan Lahor, Semerkand, 
Buhara, Bağdat ve İslam dünyasının diğer şehirlerindel<i bilginleri çeken İslam 
kültürünün yayılma merkezleriydi. Maveraünnehir'de Karahanhların yerine geçen 
Selçuldular (1040-1118) 1084'ten itibaren Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hal<imiyet 
kurdular ve aynı zamanda burada İran l<iiltüriinü yaydılar. Bahru'l-Fevaid başhldı 
Farsça bir Prensierin Aynaları, AtabekArslan Aba b. Ak-Sungur'a ithafen 13. yüzyılda 
Halep'te yazılmıştır. Bu eserin yazarı b ilinmiyor ama o muhtemelen Türk sultanlar 
tarafından İran'dan Suriye'ye getirilen bu din alimiydi (Meisarni, 1991, s. X). 

Türlderin İran'da iktidarı ele geçirmesi bir kopulduk meydana getirmerniştir: 
Gelenler hızlı biçimde Farslaşmıştır. Bu dönemden itibaren elitler açısından Türk 
dünyası ile İran dünyası arasında bir kopuldul< değil, Türk-İran l<iiltür sahası oluş
muştur. Türlderin gelişi böylece İslam öncesi Orta Asya'nın esl<i l<iiltür birliğinin 
yeniden oıtaya çıloşı gibi İslam, İran ve Türk l<iiltürlerini irtibata geçirrniştir. Ger
çekten de asırlar boyunca, bir taraftan Panunya ovalarından Çin Seddi'ne diğer 
taraftan Sibirya'dan Hint Okyanusu'na uzanan coğrafi saha İran platosWla temas 
eden geniş bir medeniyet sahasını oluşturmuştur. Arıtik çağdan beri bozkırlar 
ve vahaların serpiştiği alanların ard arda yer aldığı iç Asya'nın tarihirıe yerleşik 
olanlarla göçebe çobanlar arasındili karşılıldı husumet damgasını vurmuştur.19 

Bozkırdal<i göçebelerin alonları çoğu zaman kuwet yoluyla hal<imiyet sağlamak 
ve şehir yerleşim merkezlerinin imhasıyla sonuçlamyordu (Subtelny, 1994, s. 46). 
M.Ö. 7. yüzyılın sonundan M.S. 4. yüzyıla kadar bozkıra Farsça konuşan ili kabile, 
ycini İsl<itler ve Sarmatlar hal<imken Maveraürınehir'del<i vahalarda Moğolistan ve 
Çin'e yönelik ticari faaliyetleri ve burada icra ettilderi güçlü l<iiltürel etl<i ile bilinen 
Soğudlar yaşıyordu.20 Bu durum İslam döneminde devam etti. Antil< çağda olduğu 
gibi Maveraünnehir'dekF1 vahaların İranlı salanleri İran'ın l<iiltürünü, rnitlerini, 
temsil sistemlerini Orta Asya'nın tarnamina yaydılar. 

19· Antik çağdan bu yana bunlar klasik yazarlar tarafından çoğu zaman olumsuz terimlerle tanunlanmıştır. 
Bkz. Briant, 1982, s. 12-56. Krallık konfederasyonu, kabileler bütünü açısından en istikrarla 
biçimdir. Böyle bir imparatorluğun ilk örneği Hsiung-nu (M.Ö. 209- M.S. 155) imparatorluğudur. 
Bu modeli Türkler (552-630), daha sonra Uygurlar {745-840) ve Moğollar benimseıniştir. Bkz. 
Barfield, 1989, s. 8-11. 

20
· Soğud alfabesi bazı Ttirk yazı biçimlerinin kaynağıdır. 

21 Frye (199l,,s. 37) bu bölgeyi "Orta Asya Mezopotamya'sı" diye isimlendirmektedir. 
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12. Yüzyıldan İ tibaren Arap Doğu: İman Uğruna Savaşan 
Modelinin Yeniden Yorumlanması 

Müslüman Arap Doğuda, lviısır ve Doğu ülkelerinde 10. yüzyıldan itibaren 
ortaya çıkan güçler her şeyden önce Peygamberin taldidi olan Kitabı Mukaddes'teki 
şahsiyetlerden etl<il.enen klasik ideal hükümdar modelini referans almaya devamı 
etmişlerdir. 1 1. yüzyılın sonunda haçlı seferleri cihat ruhunu canlandırdı ve Pey
gamber Muhammed'in S iret'ini model alan Arap halk edebiyatının (siyer şa'biyye) 
oluşmasını sağladı.22 İman uğruna savaşan kişi modeli Eyyubiler ve daha sonra da 
Memluldar döneminde yeniden canlandı. Haçhlar üzerine kazarulan ve Kudüs'ün 
alınmasıyla sonuçlanan zaferler Selahaddin'i bir İslam kahramanı konumuna 
getirdi. Anca!<. onun şahsiyeti birkaç on yıl sonra Haçhları ve Moğolları yenen ve 
henüz hayattayken örnek alınacal<. biyografilere konu olan başka bir mücahidin 
yani Baybars'ın gölgesinde kalmıştır. Bu biyografilere göre Baybars her durumun 
üstesinden gelmekte, "ne gecelerin ne de gündüzlertn uzunluğuna" aldırış etmeksizin 
savaşabilmektedir (Sublet, 1998, s. 104). Moğolların iledeyişi karşısında Selahaddin'in 
mirasını kurtarma!<. için Baybars'ın savaşa girişrtıesi İslam birliği adınadır (Sublet, 
1998, s. 108-109). Muhammed ve ilk halifeleri taklit etmekle bu il<.i sultan iman 
uğuruna savaşan kişiyle ilgili ldasil<. modeli yeniden ortaya koymuş oluyorlardı. 

Paradoksal biçimde Ortaçağda Selahaddin :figürü Latın Batı' da İslam' da
kinden daha çok sayıda mitik oluşuma yol açmıştır. Hıristiyanlar savaşta cesaret 
dolu ve esiriere karşı bağışlayıcı lık gösteren Selahaddin'in şahsiyetinde şöval
yenin faziletlerini göımüşlerdi (Richard ve Aigle, aşığıya bkz). 

Memlul<. sultanı Melil< Eşref Halil de İslamileştirilrniş İskender şahsiyeti ara
cılığıyla Antil< çağa bir atıf eldemelde beraber bu modeli tal<.ip etmektedir. Halep 
kalesinin 1292 yılında yazılan l<.itabesinde Melik Eşref Halil ideal prensin vasıfları 
ve faziletleriyle donatılmıştır: O, adaletle hüküm sürmeyi sağlayan bilgiye sahiptir. 
An cal< bir de İskenderü'z-Zaman, yani Zamanın İskender'i unvanını kendisine mal 
ederek o, hem büyük bir fatih hem de Kuran'dal<i Züll<.arneyn (İl<.i Boynuzlu) olan 
İskender şahsiyetinin muğlaldığı üzerinde oynayarak fetihlerini geçerli sayınayı 
hedefliyordu. François de Polignac'ın belirttiği gibi Ye'cüc ve Me'cüc halldarının 
yolunu kesmelde ünlenen İskender'i (Bacque-Grammont, Polignac et Bo has, aşığıya 
bkz.) model olara!< seçmelde sultan fetihlerini eskatolojil< bir perspel<tife yerleştirmiş 
oluyordu: Melil< Eşref, Daru'l-İslamı işgal eden kafir Moğolları kovuyordu. 

İki yüzyıl sonra Arap dünyasının dışından gelen yeni fatihler, yani Osmanlılar, 

22 Arap halk edebiyatı hakkında bkz. Lyons, 1995. 
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Yakın Doğu'ya hakim olmuşlardır. 1516-1517'de 1. Selim Biladu'ş-Şam ve Mısır'ı ele 
geçirerek Memluk iktidarına son vermiştir. Bw1dan böyle Osmanlı hükümdarlar 
Şahname'deki modelden etkilenmeye devam ederek Arap geleneğinin takipçi
leri olarale ortaya çıkmışlardır. Gerçekten de Osmanlı sarayının tarihçileri, yani 
Şehnameciler, Aynalar'dalci ideal modeli, İran'dan alınan bir edebi tür olan İran 
milli destanı aracılığıyla yeniden ele almışlardır. İslam dünyasının liderleri olarak 
kendilerini takdim eden Osmanhların Sünnililderiyle uyum içerisinde olması için 
Şehnameciler Firdevsi'nin İskender'ini İslamileştirrnişlerdir. 16. yüzyılda Tıirk müellif 
Ahmedi, Muhteşem Silleyman'a ithafen bir İskendername yazmıştır. O, bu eserde, 
Muhammed ve İskender'in hayatından sürekli peş peşe gelen kesitler sunmal<ta 
ve İskender'i Peygamber'in müjdecisi olarale betinllemel<tedir. Bu kitabın amacı 
Peygamber Muhammed'in yürüttüğü kutsal savaşın bir tekrarı olarale takdim edi
len Balkanlar ve Doğu Avrupa'dalci Osmanlı fetihlerine meşruluk kazandırmal<tı 
(Hillenbrand, 1996, s. 205). 

13. Yüzyıldan Sonra Türk-İran Doğu 

13. yüzyılda Moğol akınları, Haçlı seferlerinden bu yana hissedilir halde olan 
farkhlığı iyice artıraral< Türk-İran dünyasını Arap Yakın Doğu'dan ayırmıştır. Moğol 
fetihleriyle Aynalardaki ideal hillcümdar böylece başka bir modelle, yani prototipi 
Cengiz Han olan bozl<ırın reisi modeliyle zenginleşmiştir. Cengiz Han'ın aksine 
Şahname'de betimlenen Turanlı hillcümdar Afrasiyab'ın tarihsel derinliği yoktu. 

Gelmiş geçmiş en büyill< göçebe imparatorluğun 13. yüzyılda kurucusu olan 
Cengiz Han girişim ruhu ve uyum kabiliyeti isteyen göçebe hayat tarzından alınan 
bozların reisinin en karakteristil< özellilderini kendinde topluyor ve savaş ni telilderini 
geliştiriyordu: Diğer kabUelere karşı yürütülen alanlar reisin şanının yüceltiyordu 
(Fletcher, 1986, s. 17). Bozkırın reisi aristokrat kökenlidir ama zorluklar onu haya
tının bir kısmını birkaç taraftarla birlikte sürgünde geçirmeye mecbur etmiştir 
(Manz, 1988, s. 115). Cengiz Han'ın babası Yesigey, çeşitli Moğol kabilelerini kendi 
otoritesi albnda toplamayı başarmışb. Oğlu sekiz yaşındayken onu, Moğolların 
geleneksel düşmanı olan Tatarlar zehirlemişti. Herkes tarafından terk edilen aile, 
ileride Cengiz olacal< Timuçin'in karizması ve kabiliyeti sayesinde diğer kabileler 
üzerinde haJ.cimiyet kuruncaya dek kara bahbyla yaşamaya devam etmiştir (Marız 
ve Aigle, aşağtya bkz.). 

Göçebe bir imparatorlukta kişisel nitelil<ler reisin seçilmesinde son derece 
önemli bir rol oynamal<tadır.23 Ancak iletidar ideolojisF4 Tengri'nin insanlara, 

23. Ttirk-Moğol dünyasında büyük Han'ı tayin etmek çeşitli adaylar arasında nasıl bir müsabaka 
yapıldığına ilişkin çok sayıdaki efsane ha{dQnda bkz. Sinor, 1993. 

21
· Türider (Çin transkipsiyon una göre T'u-şue) reisierinin (kagari) göksel karizmayla mücehhez olduğuna 
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özellilde de iletidan ellerinde bulunduranlara gönderilen karizmayı ( ulug, kut ulug) 
değerlendirmelctediı: Bu karizma idare etmek için gereldi "hayati gücü" simgelemelcte 
(Togan, 1998, s. 8-9), eski İran krallarının temeli Avesta'da yer alan krallık şanına25 
benzemelctedir. Seçimin kabul edilmesindeşaman merkezi bir rol oynamalctır. Cengiz 

1 

Han 1206 yılındaki kurultay dakağan seçildiğinde şam an Kököu Teb Tengeri26onun 
semavi vekilliğini şöyle teyit etmiştir: "Tanrı benimle konuştu ve dedi ki: Bütün 
yeryüzünü Tirrluçin ve eviatıarına bahşettirn ve ona Cengiz Han adını koydum':27 

Cengiz Han'ın 1227'deki ölümünü tal<ip eden birkaç on yıl içerisinde impa
ratorlul< altı nüfuz alaruna bölündü (ulus): Volga'nın alt kolu ile Kıpçak bozkırlan 
bölgesinde yer alan Altın Ordu ulusu, Batı Sibirya ile Sir Derya'run alt havzasında 
yer alan Al< ordu ulusu, Ball<aş gölünün güneyi ile Maneraünnehir'de yer alan 
Çağatay ulusu, İrtiş ile Selenge arasında yer alan Ogodey ulusu, Moğolistan'dal<i 
Tolui ulusu (bkz harita 3). 

İlhanlılar harılığı, Cengiz Han'ın ikinci halefi olan büyük han Mönl<e'nin emri 
üzerine 1253'te kurulmuştur. Orta Asya ulusları içerisillde Moğolların hızlı bir 
biçimde Müslüman olmuşlardır. Oysa bunların İran'da ihtida etmesi ancal< Gazan 
Han'ın 1295'te tahta çılctığı zaman Müslüman olmasından sonra gerçeldeşmiştir. 
Çirı Moğolları Yuanlar 13. yüzyıldan itibaren Lamaik Budizm'i kabul etmişlerdir. 
Daha sonra Cengiz Han ile Budizmirı meşruiyeti çok güçlü biçimde devam etmiş
tir.28 1644'te Mançular King Çin hükümdarlığını kurduklarmda kendilerini 
Cengiz Han 'ın eserinin devam ettiricileri ve Budizm' in hamileri olarak takdim 
etmişlerdir (Bawden, 1989, s. 25-27). Cengiz Han imgesinin bu çeşitli dini 
evrenlerde yayılması ve uyarlanması, bozkırların fatihi mitinin kalıcı biçimde 

inanırlardı. Kendilerini t'ien so-li (Gök tarafından yerleştirilmiş) terimiyle ifade eden Hsiung-nu 
hükümdarlannda bu düşünce belirgindir. Bu karizmatik güç hakkında bkz. Mori, 1981, s. 76-94. 

25 Eski Farsçada (farrah), orta Farsçada (haranah), modern Farsçada (far). 
26. Tengeri (Tngri, Tengri) kelimesi, saygı ifadesi olarak insan isimleri için de kullanılabilir. Kököcü 

şamanının işlevi bu ismin kullanımını doğrulamaktadır (Histoire secrete des Mongols, dip. 53, s. 298). 
n. Cüveyni, I, s. 39. I.:Histoire secrete des Mongols'da (§ 244-246) Cengiz Han'ın otoritesini sorgulama 

cüreti gösteren Kökö-Cüteb-Tengri'nin nasıl ölüme mahkum edildiğini nakledilmektedir. Kökö
Cüteb-Tengri'yi Cengiz Han ile karşı karşıya getiren mücadelede Gök tarafından korunduğu için 
Cengiz Han'ın konumu sağlamlaşmıştır. Tengeri kavramı hakkında bkz. Beffa, 1993; Togan, 1998, 
s.140. Yine de şaman,Hülagu'nun 9. Louis'ye 1262'de yazdığı mektupta büyük Han'ın görevinin 
terninatçısı olarak geçmektedir (Fletcher, 1986, s. 35). 

28 Çin Yiarılarında iktidar semboliği iki meşrulaştırma unsuruna dayanıyordu. Kubilay ve Tibetli 
rahip Fags-pa Lama tarafından tesis edilen ilke misali han, Cengiz Han'ın soyundan gelmeli ve il<i 
alanın (koyar yosun) birleşmesi ilkesine riayet etmeliydi: Devlet (törö) ile din (şaşin). 16. yüzyılda 
Cengiz Han imgesi bu modele uyarlanarak Budda'nın gerçek bir hululüne dönüştü (Eivers~og, 
1999, p. 75-86). 
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kabul edildiğini göstermektedir. 

Harita 3: Moğol Çağında Orta Asya 

V. LAHAYE, Paris-Sorbonne, 2000. 

1370'te Türk kökenli yeni bir göçebe fatih olan Timur Leng, Semerkant'da 
iktidarı ele geçirmiş ve kuzeydeki Moğol imparatorluğunu yeniden fethetmiştir. 
O, kendisini Çağatay ulusunun hamisi rolünü oynayarak ve Cengiz Han soyundan 
gelen bir kadınla evlenip ve böylece kurgen (hanedanlık damadı) unvanını üsttenerek 
bağlanmaya çalıştığı Cengiz Han'ın eserinin ihya edicisi olarale takdim etmiştir. O 
da Cengiz Han gibi zor bir gençlilc dönemi geçirmiş, onun gibi seçimi esnasında 
savaşçı vasıfları kabul görmüştür.29 Üstelik Timur Leng, velilerin karizmasına layık 
doğaüstü güçlere sahip bir İslam savaşçısı imgesini de üstlenmiştir (Manz et Aigle, 
aşağıya bkz.). 

16. yüzyılın başındaMaveraürınehir'in Özbeldertarafından 1501 ile 1507 ara
sında fethedilmesi yeni bir Cengiz Hanlı iktidarın iş başına geldiğine işaret etmelctedfr. 
Özbelder, Aral denizinin kuzeyinde yer alan Altın Ordu'nun batı bölgelerindeki 
kabile konfederasyonundan geliyorlardı. Cengiz Han'ın soyundan gelen Şeyhani 
(1451-1510), bu kabileleri bir araya getirdi: Timur Leng gibi Şeyhani meşruiyetini 
bozkıra ve İslam'a dayandırdı. Onun biyografı olan Muhammed Salih kendisine 
ithafen bir Şeyhaniname kaleme almıştır. O bu kitapta şöyle yazar: "O [Şeybani], 

29
· Onun seçilmesini ilişkin 19. yüzyıl Volga Tatarları arasında yayılan efsaneleri zikreden Sinor'a 

(1993, s. 242) bkz. 
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Cengiz Han'ın soyundan gelmekte ama onun yeri bütün hanların üstündedir. 
O, Kuran'ı takip etmektedir" (Kılıç, 1997, s. 59). Fetihlerine Cengiz Han tarzı bir 
meşruiyetkazandıran Timur Leng böylece bir gasp edici olarak takdim edilmiştir. 
Özbelderin fethi sonucunda Harezm'de Kiva hanlığı, Maveraünnehir'de Buhar~ 
hanlığı ve Fergana'da Kokand hanlığı olmak üzere üç Devlet meydana gelmiştir. 
Özbelder, Orta Asya'da Cengiz Han geleneğini kuvvetlendirmişler ama Müslüman 
ve kültürel bir prestij arayışında olduldarı için Türk-İran İslam ki.ütürünün önci.üeri 
haline gelmişlerdir. Kiva hükümdan ve Çağatay dilinin tarihçisi olan Ebul Gazi 
Bahadır Han (1603-1663), ŞeybanUerin tarihinden ibaret olan Şeceratül Etrak'ı 
kaleme almıştır. O, bu eserde Türlderle Moğolları doğrudan Yafes'in soyundan 
geliyor göstermektedir: "Türk, Yafes oğlanı [Yafes'in oğlu] adını aldı. 0, canlı ve 
hikmet doluydu [ ... ], çadır yaptıran ilk hi.ü<Ümdar odur [ ... ]. Türk, ölürken ilmdar 
gücünü büyi.ü<. oğlu Tutul<.'un eline verdi [ ... ],o [Tutul<.], İran krallarının ilki olan 
Keumars'ın çağdaşıydı" (Desmaisons, 1970, s. 8-9). Yazarın amacı, Türkleri eski 
İran geleneğine bağlamakla birlikte selamete ilişkin Kutsal Kitap tarihi içerisinde 
onlara bir yer vermekti. ŞeybanUerin ataları böylece Müslüman olmuş ve İranlı
laşmış Özbelderin önci.üeri olaral<: göri.üüyordu. Moğol imparatorluğunun etkisi 
güçlü ve kalıcı bir meşrulaştırma unsuru olmaya devam etmiştir. Ruslar bu bölgeyi 
fethettikten sonra halklar İslami kimiilderini ifade etseler de Cengiz Han önemli 
bir sembolik referans olaral<: devam edecektir. 

16. Yüzyıldan Günümüze Mitik Modeller ve Milli Kimliklerin 
icadı 

19. Yüzyıla ](adar Rusya Müslümanları ile Orta Asya Halk
larının Mitik Referansları 

Cengiz Han imparatorluğunun bölünmesinin1 hızlı biçimde Müslümanlaştık
tan sonra Rusya'nın bir kısmını hal<:imiyeti altına alan Altın Ordu hanlığının ortaya 
çıkmasına neden olduğunu görmüştük İki buçul<:yüzyıl süren Tatar "esareti" Volga 
boyunca ve Batı Sibirya'da Türk kabHelerin yerleşmesiyle sonuçlanmıştır (Spuler, 
s. 1141). 15. yüzyılın sonundan itibaren Altın Ordu hanlığının parçalanmasını 
Volga üzerindeki bağımsız Kazan hanlıldannın, Aral'ın kuzeyinde Astral<an hanlığı 
ile Karadeniz'in üstündeki Kırım hanlığının 1438'de oluşması hızlandırmıştır. 16. 
yüzyılın ortasında eski Altın Ordu topraldarı Korkunç İ van tarafından fethedilrrıiştir: 
1552'de Kazan, 1556'da ise Astral<an. 

Rus hal<irniyeti altındal<i Müslüman toplululdar tedricen kendi İslami kim
lilderini ifade etme yollarını ararnışlardır. 17. yüzyılın başında Ural ve Volga Müs-



Tarih Oluşturan Mit 209 

lümanlarında tarihçilik geleneği ortaya çıkmışhr (bkz. harita 4). 

Harita 4: Volga Memleketleri 

V. LAHAYE, Paris-Sorbonne, 2000. 

En eski metin, o dönem Moskova'nın vesayeti altında bir Cengiz Hanlı tarafından 
yönetilen Kasimov hanlığında 1603'de tamamlanan Camiu't-Tevarih'tir. Çar Boris 
Godunov'un (1598-1605) övgüsünü İlhanlıların resmi tarihçisi ofan Raşidüddin'in 
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Camiu't-Tevarih'inin kısaltılınış bir versiyonu ile bir Altın Ordu tarihçisi taldp etmek
tedir. 1672 ile 1700 arasında anonim biryazar tarafından derlenen ve başlığı Defteri 
Cengizname olan diğer bir metin de büyük fatih ile Timur Leng'i methetmektedir. 
Bu iki eser bozkır göçebelerinin tarihçilik geleneklerini değerlendirmektedir: Burada 
Cengiz Han ile Timur Leng, Müslüman hükümdarlar şeklinde tasvir edilmekte olup ı 
ilineisi kafir Ruslan yenen kahraman şeldinde yüceltilmektedir (Frank, 1998, s. 1 7). 

· Altın Ordu'nun düşüşünden sonra Rus tarihçiler, Volga bölgelerindeki Müs
lümanlara Tatar adını vermişlerdi (Lazzerini, 1994, s. 82). Ancak Tatar milli kimliği 
Sovyet döneminde ortaya çıkmıştır.30 18. yüzyılın somında Volga bölgelerindeki 
Müslürnanlar, bölgesel Bulgar kimliğini geliştlımeye çalışmışlardır. Bölgesel 
tarihçilik içerisinde İskender ve Sokratla ilgili birçok efsane ortaya çıkmıştır. 
Bu efsanelerde Sokrat, Semerkand'da doğmuş bir Hıristiyan biçiminde tasvir 
edilmektedir (Frank, aşağrya bkz.). Kolektifhafİzada Makedonyalı [İskender] 
meşhur bir şehir kunıcusuydu: Buna göre kendisine refakat eden Sokrat ile birlikte 
İskender hayat membaını bulmak üzere Kuzeye doğru hareket etmiş ve burada 
Bulgar şehrini inşa etmişti. Bulgar'ın Hıristiyan ve tüm hanların atası bir Sokrat 
tarafindan kuruluş hatırasının yeniden canlanması, Volga memleketlerindeki 
Müslümanlarm Ortodoks Rusya karşısında kendilerine İslami bir kimlik edin
meye çalıştığı bir dönemde ortak kökenierin yeniden yaratılması eylemi gibi 
görünmektedir. Diğer taraftan İskender' in şahsiyeti etrafındaki bu mitik yaratı
cılık belki de Ortaçağdan beri İskender'in kendilerine karşı kurşun bir kapı inşa 
ettirdiği Ye' cüc ve Me' cüc halklan ile özdeşleştirilen Türklerle Tatariara ilişkin 
olumsuz imaj ın tersine çevrilmesini amaçlıyordu. Makedonyalı' dan geldiklerini 
iddia ederek Volga Müslümanları İskender'in şahsiyetine ait sembolik değeri 
benimsemiş oluyorlardı. Bu hakların kökenierinin mitleştirilmesi, Ruslara karşı 
onları Hıristiyan bir Sokrat aracılığıyla Kitabı Mukaddes ile ilişkitendirilmek 
suretiyle dini açıdan değer kazandırıyordu. İskender onlara prestij li bir köken 
sağlıyordu; nihayet Cengiz Han 'm İslamileştirilmesi bozkırların mazisine değer 
kazandınyordu. 

Kafkasya'nın bir kısmının fethedilerekİslamileşmesi Volga bölgesinden daha 
geç bir dönemde gerçeldeşmiştir (bkz. harita 5). 

3/J. Sovyet döneminin başlangıcında "sosyalist Tatar milleti" Volga'nın Müslüman Tatarlarını içerdiği 
gibi Krayşenleri (Volga'nın Hıristiyan Tatarlan), Kırım Tatarlarını (tehcirden sonra), Astrakan 
Tatarlarını ve Sibirya Tatariann da içeriyordu. 
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Harita 5: l(afi(asya Bölgeleri 

·-·~ıııi'rnrlbo'Um:ı.r 
iıınJ:ıo • .sulı.niyyıı 

• Q:ızdn 

Abb:ar • 

so 'ıoo ıso mıun 

V. LAHA'ı.'E, Paris-Sorbonne, 2000. 

Bu halklar İslam'a 18. yüzyılda Dağıstan ve Kırım'dan başlayarak girmiş ama 
Çeçenler gerçek anlamda o yüzyılın sonunda Nakşibendi şeyhlerin etkisiyle ihtida 
etmişlerdir. 1785'te Rusların ilerlemesi şeyh Mansur Uşurma'nın öncülük ettiği 
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Müslüman halidarın direnişiyle karşılaşmıştır. Daha sonra 19. yüzyılın ilkyansında 
İmam Şamil'in öncülük ettiği Müslümanlar Ruslara karşı zorlu bir mücadele yürüt
müş ama Ruslar 1859'da galip gelmişlerdir. 1917 devrimine kadar Çeçen toplumu, 
aynı atadan geleliklerini savunan kırk elli kişilik ldanlı babaerldl örgütlenmesini 
korumuştur. 

19. yüzyılın ortasında Ruslar Çeçenlerin kökenierine ilişkin efsaneleri toplamaya 
başlamışlardır. Bu efsanelerde zikredilen kurucular çoğu zaman Arabistan'dan gel
mektedir. Çeçenlerin soyağacı ile ilgili yaratıcılıklan Volga Tatarlarında görüleniere 
benzer süreçleri tal<ip etmektedir. 19. yüzyılda İçkerili bir kadı, 19. yüzyılın sonunda 
N. Semenov tarafından neşredilen 1828 tarihli Arapça bir elyazmasına sahipti. Bu 
soyağaçlarına dayanarak Çeçenler, Muhammed Peygamber misali Dağıstan'da 
cihat ederek İslam'ı yerleştiren Kureyşi atalara sahip olduldarını iddia ediyorlardı 
(Koudriavtsev, aşağıya bkz.). Kurucuların yabancı kökenli oluşunun doğu Gürcistan 
dağlılarının dini sistemine has bir özellil< olduğunun altını çizelim.3 1 

Orta Asya'da 16. yüzyılın başında Özbelderin fethiyle ortaya çıl<an Kiva, Buhara 
ve Kokand hanlıldarı Cengiz Han'ın soyundan gelen Müslümanların elindeydi. Batı 
Pamir de Özbek hanlığına dahileli ama burada İran kökenli yerel hanedanlıldarın 
denetiminde olan Galşa dağlıları oturuyordu. Bunlar Orta Asya'da Moğol gelenelde
rine göre bağımsız bir biçimde meşruiyetlerini tesis eden tek hükümdarlardı: Bunlar 
rnitil< soy kütillderini İskender'e dayandınyariardı (Manz, 1994, s. ll). 

Cengiz Han'ın soyundan gelen iki şahıs Özbek konfederasyonuna girmeyi 
reddetrnişti. Kabileleriyle birlikte Kuzeye giden bu !<işilere Kazal< adı verilmiştir. 
Bu ad, dönme, firari anlamına gelmektedirP Bunlar, Cengiz Han soyundan gelen 
kendi hanlarının vesayeti altında göçebe bir hayat sürüyorlar dı (Manz, 1994, s. 7 -8). 
Her ne kadar Kalmuldara33 karşı yürüttilideri mücadeleleri tasvir eden destanlarda 
Kazalç savaşçilar Müslüman kahramanlar olaralçsunulsa da 16. ile 18. yüzyıl arasında 
Kazaldarı Müslümanlaşması yavaş olmuştur. 

Avrasya'nın bozkır halldannın yenilenmiş rnitikkahramanlara atıfta İslami bir 
l<imlik ortaya koymaları Ruslarla temasları sonucunda olmuştur. 18. yüzyılda Orta 
Asya'da amacı kökenieri dayanan bir kutsallık ifade etmek olan şehir hil<ayeleri görün
meye başlamıştır. Devin DeWeese'in yazdığı gibi Kazalöstan'ın güneyinde yer alan 
3ı. Bugün Gürcistan'da söylendiği şeldiyle görülen çeşitli killtıerin kuruluş aniatıları kendisine refakat 

eden yeni bir tanrı ile birlikte uzak bir eliyardan gelen ve o tanrının kilitünü her yönüyle yerleştiren 
bir adamdan söz etmektedir. Bkz. Charachidze, 1994; Thelamon, 1972. 

3:ı. Bunların topraldarına Kazakistan adı verilmiştir. 
:u. Kalmuklar, 17. yüzyılın başında şimdilci Çin Ttirkistanı'nın kuzeyinden Aral denizi ile Karadeniz 

arasındaki Rus İmparatorluğunun bozkırlarına göç eden batıdaki Moğolların ya da Oyratların 
bir koludur. 
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bir şehir olan Sayram hikayeleri, beşeri bir topluluk olarak şehrin kutsanmışlığırun 
Adem'den sonraki peygamber kuşaklarına dayandığını gösterıneyi arnaçlıyordu. 
İdris tarafından kurulan, Nuh tufanından sonra yeniden meskıln hale gelen tek 
şehir olan Sayram, İbrahim ve İsa tarafından da takdis edilmiştir. Bu metinlerde 
Muhammed şehrin İslam öncesi dönemdeki kutsallığıru ifade etmektedir: Buna 
göre Sayram sakinleri Yaratılıştan itibaren Müslümanrnışlar. 

Çağdaş Müslüman Milliyetçiliklerin Mitik Referansları 

20. yüzyılın başında SSCB'nin kuruluşu ve Osmanlı İmparatorluğunun 
parçalanması Müslüman Dağuyu milliyetçilllder çağına sokmuştur. Bugün Orta 
Asya'da SSCB'nin yıkıntıları üzerine kurulan yeni Devletler, Sovyet döneminden 
kalma kimlik oluşurnlarının devarnında milletler olaral< kendilerini ifade etmek
tedirler. Yal<ın ve Orta Doğu eski medeniyetlerindeki topraldarda ise 20. yüzyılın 
milli kimlikleri eski ve hatta antik mitik kökeniere uzanmalda birlikte daha ziyade 
icat edilmiş görünrnektedirler. 

Çoğu zaman milli Devletlerin kuruluşu, bir topral< parçası üzerine yansıtılan 
dini veya etnik kimiiider adına bir mücadelenin yürütülmesini var saymal<tadır. Bu 
süreçte gerçek milli kahraman konumunda olan karizmatik şahsiyetler belirmek
tedir. Müslüman Doğuda milli kimlllderin oluşturulma biçimi 18.-20. yüzyıllarda 
Avrupa'da gözlenen rnekanizmaya benzer gibi gözükmel<tedir: Milli l<irnlilderin 
kolektif inşası tek bir kalıptan çıl<mal< yerine daha ziyade sosyolog Orvan Lo fren'in 
ifadesiyle bir milletin sahip olması gereken sembolik ve maddi unsurlardan oluşan 
bir tür ldte başvurmal<tadır. Yani [bu ldtte şu unsurlaryer almal<tadır:], büyük atalarla 
devarnlılığı sağlayan bir tarih, milli faziletlerle dolu bir dizi örnek kahraman, bir 
dil, kültürel eserler, bir folldor, yüksek yerler ve tipil< bir manzara, özel bir zihniyet, 
resmi temsiller -milli marşlar ve bayrak- ve özgün özdeşleştirmeler (Thiesse, 1999, 
s. 13-14). 

Bu kimliksel "hazır-giyim" ile birlikte Batılılar Müslüman topraklara 
büyük elçiler ve daha sonra da Avıupa'da yetiştirilen genç Orta Doğulular 
aracılığıyla kendi fikirlerini ihraç etmişlerdir. Vatan düşüncesi bu bağlamda gün 
yüzüne çıkmaya başlamıştır. Klasik Arapçada bu kelime, bir bireyin nereden 
geldiğini ya da nerede İkarnet ettiğini, yani bir köyü, bir şehri ya da en fazla bir 
bölgeyi ifade etmektedir. Kelimenin modern anlamıyla vatan anlamında kulla
nılması I 7. yüzyılda Directoire [ilk Fransız Cumhuriyeti: 1 795-1799] idaresi 
dönemindeki bir Osmanlı sefıri tarafından kaleme alınan Türkçe bir belgede 
görünmektedir (Lewis, 1995, s. 121). 1841 'de "vatan sevgisi" (hubbu'l-vatan) 
tabiri, Hançeri'nin Türkçe-Fransızca sözlüğünde yer alacak kadar yerleşmişti 
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(aym yer). Bu kavram daha sonra Mısır'da Muhanuned Ali tarafından imam 
olarak Paris'e gönderilen şeyh Rifaa et-Tahtavi'nin (1801-1873) kaleminden 
çıkmıştır. Tahta vi, bu kavramı, İslami düşünce çerçevesinde gerekçelendirmeye 
çalışmaktadır (aynz yer; s. 123; Hourani, 1991, s. 70). Maruni Butrus el-Bustani 
(1819-1883) al-]inan adlı dergisinin baş tarafına Peygambere atfedilen bir hadis 1 

koymuştur: "Vatan sevgisi imandandır (hubbu'l-vatan mine'l-iman )" (Lewis, 1995, 
s. 126; Hourani, 1991, s. 104). Biladu'ş-Şam'ın tamamı onun vatarudır: Orada yaşayan 
herkes aynı memleketi, adetleri ve dili paylaşmaktadır (Hourani, 1991. s. 104). Modem 
yani" ataların toprağı" anlamındaki vatan kavramı Peygamberin bir hadisinde varlık 
nedenini b ulabilirdi ama Avrupa'nın fizil<i olarak bir toprak parçasına iyice bağlanmış 
bir milli Devlet fikri İslam'a yabancıydı. Milliyetçilik (kavmiyye) kavramı Arapçacia 
halk, taraftarlar, grup ya da kabile anlamına gelen kavm kelimesinden türerniştir. 
Bu kelimenin ilk kullanımları yine Türl<iye'de görülmektedir. Tıirkçede kavmiyet 
şeklindeki bu kelimeyi Genç Osmanlılar, Osmanlı İmparatorluğu içerisinde Sultan ile 
mücadeleye giren etnilç ya da yerel milliyetçilllderi ifade etmek için kullanrnışlardır. 
1923'ten önce Tıirkiye adında hiçbir Devlet bulunmamıştır (Lewis, 1995, s. 138). 

Böylece Tıirk rnilliyetçiliği öncü bir rol oynamıştır. Bir toprak parçasına 
atıflı etnik tarumlı bir milli Devlete bağlı bir milliyetçilik ifadesi Mustafa Kemal 
(Atatürk) ile Tıirl<iye'de ortaya çıkmıştır. Esl<i Antik çağdan bu yana kendilerini 
özdeşleştirebilecekleri ataları olmayan bölgedel<i tek halkı teşkil eden Tıirklerin 
buna daha çok ihtiyacı vardı. Kemalist okul ders kitapları üzerine yaptığı incele
mede Etienne Copeaux, Tıirk halkının kültürünün eskiliğinin nasıl ifade edildiğini 
göstermektedir. Söz konusu olan şey, geçmişi yeniden yorumlama!< için ona çağdaş 
kavramları monte etmektir. Yazarın ifadesine göre "[tarihsel anlatıdakil Kemalist 
eldemeler, bir ibadet mekanındal<i kutsal kalıntılarla aynı işieve sahiptir: Bunlar 
mekanı kutsallaştırmal<ta ve otantildeştirmektedir': Ortaya konulan süreçte "Tıirk 
milletinin" tarihini belirleyen kahramanlar Kemalist Cumhuriyetin kurucusu olan 
Atatürk'ün habercisidir. Atatürk onların hatırasını uyandırrnal<tadır. Fakat aynı 
zamanda Atatürk, Muhammed'in Vahiy dönemini kapattığı gibi bu kahramanların 
destanına son vermel<tedir. Atatürk'e göre tarihten alınacal< ders tarihin inkarına 
benzemel<tedir: Atalarmyüce eylemlerini yeniden meydana getirmek ve geçmiş
tel<i ezeli modelleri tekrar etmek suretiyle gerilemeyle mücadele etmek gerekir:. 
Çağdaş Tıirl<iye'de politil' yönelimlerine göre ad veren kahramanların seçiminin 
nasıl değişmiş olduğurlu Etienne Copeaux gayet güzel göstermektedir. Atatürk'ün 
radil<allaisizrni açısından yüce eylemleri 8. yüzyılda Or h on vadisinde taşa kazınan 
Bilge mecburi referarıs idi. İslami l<imliğini ifade eden günümüz Tıirl<iye'sinde ise 
harekete geçiren şahsiyet Bilge değil, Alp Arslan'dır. Alp Arslan'ın söylemlerde 
methedilen nitelilderi ve erdemleri Aynalardal<i ideal hülilimdara benzemel<tepir: 
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Hoşgörü, ruh yüceliği ve askeri değer. 

Yakın Doğu'da Arap- İsrail mücadelesi 1 940'lı yılların sonunda panarap milli
yetçi bir hareketi doğurmuştur. Bu harekete İsrail'e karşı yeni cihadın önderi oları 
N asır damgasıru vurmuştur. Yeni Haçhlar biçiminde damgalarıarı hasırnlara karşı 
en yakın özdeşleşme modeli, 19. yüzyılın başındaki Nahda hareketi sayesinde Arap 
edebiyatırun kahramarıı haline gelen Selahaddin idi (Deheuvels, aşağıya bkz.). 
Oysa bilindiği üzere Haçlı Seferlerinin kahramarn Arap değil Kürt idi: Dolayısıyla 
onu Araplaştırmak gerekiyordu ki o dönemin Arap tarihçileri kendilerini bu işe 
vermişlerdir (Sivarı, s. 41 -47). 1987'de Selahaddin'in Kudüs'ü yeniden fethinin arafesi 
oları 2 Ekim 1187 tarihli Hattin zaferinin sekizinci yüzyılı, hareketin önderi olmak 
isteyen Devletlerin başkenti oları Şam, Bağdat ve Kahire'de kutlanmıştır. 

Parıarapçıhl< yine de her biri "Arap milleti"nin küçük bir parçasına benzeyen 
Devletleri mi til< olarak kurmak için yeterli değildir. Bunlar on yıllar boyunca arkeo
logların gün yüzüne çıkardıldan arıtik maziden yararlarımışlardır. Böylece 1958'den 
1961'e kadar parıarabizmin zirYede olduğu bir dönemde Birleşik Arap Cumhuri
yetinin barıknotları üzerindeki resim Firavun dönemini yüceltiyordu: Nefertiti ile 
birlikte orta kısımda filigran halinde üç piramit, kuzey kısmında Ugarit idolleri 
ve heykelleri (Sivarı, s. 109). Bu antil< kurucu mitterin hiç kuşkusuz birçok anların 
vardı. Söz konusu olan şey, Batı'ya karşı daha eski ve dolayısıyla Avrupa'mnl<ilerden 
daha prestijli kökenter ortaya koymal<tı ama bu ay m zamarı da lail< B as [partisi] için 
İslam' ı saf dışı bırakaral< il<i medeniyetin derinliği üzerirıe kuruları Mısır ile Suriye 
arasınciald birliği ve yalanlığı ispat etmenin bir yoluydu 

Antil< çağa bu şekilde başvurmal<Türlder için daha az elverişliydi zira İslam 
öncesine ilişl<in kalıntılar Yunarı geçmişine değer kazarıdırır ve böylece düşmarı 
komşularının iddialarım haldı çıkarırdı. Türlderin kendilerine BizansWardarı önce 
Hititleri atalar edinın el eri, Hitit yazıtların çözülmesinin bUnların Hint-Avrupai bir 
dil konuştuldarı göstermesinden sonra kısmen terk edilmiştir. İrarı ise İslam öncesi 
geçmişini değerlenciirebilecek pozisyondaydı. Bu ülkenin !<imliği Safevilerden itibaren 
o zamanl<i düşmanlar oları Osmanlılar ve Özbeldere karşı ön plarıa çıkarıları Şiiliğe 
dayarııyordu. 20. yüzyılda yabarıcı güçlerin müdahalesi arıtil< İrarı medeniyetinin 
büyüldüğü aracılığıyla kendini ifade eden güçlü bir milli duyguyu doğurrnuştur. Rıza 
Şah (1921-1941) kurmuş olduğu harıedarılığa eski İrarı diline atfen Pehlevi adım 
vermiştir. Onun oğlu Muhammed Rıza Şah (1941-1979) bi.:ı arıtikleştirici marıtığı 
daha ileri götürmüştür: O, 1971'de düzenlemiş olduğu ve kendini Ahamenişlerin 
doğrudarı varisi olarak takdim ettiği Persepolis Bayramları esnasında Kıbrıs'ta bir 
konuşma yapmıştır. Böylece Ahamenişle~ Firdevsi'nin Şahname'de göldere çıkar
dığı kurucu mi til< kralların yerlerini almış oluyorlardı. Batılı arkeologlar tarafınciarı 
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yeniden keşfedilen antik geçmiş tarihsel meşruiyet kaynağı haline gelmişti. 

l979'dan itibaren İran İslam Devrimi ve akabinde İran-Irak savaşı, Şü refe
ransların ve kimliksel mitlerin yeniden dönmesine yol açmıştır. İran, 16. yüzyılın 
başında iktidara geçince Devlet Şilliğini empoze eden Safeviler tarafından başlatılan r 

İran-İslam Şii geleneği ile yeniden bağ kurmuştur. İslam Cumhuriyetinin kurucu 
kahramanı İmam Humeyni böylece hayattayken Şü İslamın belirgin şahsiyetleriyle 
-Peygamber, Ali, Hüseyin ve imamlar-açıkça özdeş]eştirilen mitik bir şahsiyet haline 
gelmişti {Khosrokhavar, 1993, s. 205, 255; Aigle, 1994, s. 68-74). 

1924 ile 1936 arasında Sovyetler Birliği, Orta Asya<:Ia 199l'den sonra bağımsız
laşan etnik temelli beş cumhuriyet kurmuştur: Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Tacikistan ve Türkmenistan (bkz. harita 6). 

. -
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Harita 6: Orta Asya'da Bugünkü Suurlar 
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199l'da bu yana milli kahramanlar olaraksunulan şanlı atalarla özdeşleşmek 
için mitik yaratıcılığın yenilendiğine şahit olmal<tayız. Bir hallon tarihi, kimliksel 
duygunun referans ve zemin oluşturmasına yarayan çok sayıda büyük şahsiyetleri 
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gerektirmektedir. Orta Asya Cumhuriyetleri hakkında Stefan Czarnowski'nin 
Avrupa'daki milli inşalara ilişkin ifadesini tekrar edebiliriz: "Kolektifbilincin kendini 
sabitlemesine ve tarihin devamlılığını yansıtmasına sağlayan bir mit, bazı kahra
manlar ve bir litürji olmayan millet yoktur" (Fabre, 1999, s. 233). 

Orta Asya'da milli kahramanların ön plana çıkarılması yaldaşık dört yüzyıllık 
tarihi görünmez kılmal<tadır. Gördüğümüz üzere Şeybarıiler, Timurluların aleyhine 
ilk Özbek hanedanlığını kurduldan halde bugün Timur Leng karşısında onlar urıu
tulmuştur! Bu paradoks, I SOl'de bugünl<ii Özbekistan topraldarına Özbelderin geç 
bir dönemde gelmiş olmasıyla açıldanır. Bu engeli aşmanın yolu, 14. yüzyıldan 16. 
yüzyılda kadar Orta Asya'nın bir kısmına ya da tamamına hakim olan Timur Leng 
ve onun halefi Babur'u Özbekistan'ın gerçek kurucuları haline getirmel<tir. Timur 
Leng'in heykeli Taşkent'te Karl Marx'ın heykelinin yerini almıştır. Söz konusu olan 
şey, Özbekistan' ı salt Orta Asyalı bir kimlik üstlenerek 1 402'da Timur Leng tarafın
dan ezilen Osmanlı İmparatorluğundan uzal< bölgesel bir güç halirıe getirmel<tir. 

Hatırası Türkistan'dan Akdeniz'e kadar yaşayan Ahmet Yesevi (öl. 1166) ise 
Türider için mitil< atanın bütün özellilderini taşımal<tadır. Yesevi Türkçe yazmış ve 
bozkırlardalct bu İslam sözcüsünün doktrini İslam öncesi sistemi içeren inançlar ve 
pratilderle doludur. Bugün onun tanıtilması etik ve dini değerlere dönüşe yol açaralç 
mevcut ihtiyaçlara bir cevap sunmalç içindir. Orta Asya kadar Türlctye Türiderinin 
de ortal< hazinesi olan Ahmet Yesevi kurucu bir kahramandır. Bu durum ifadesini, 
Orta Asya cumhuriyetierinin ortaya çıkışından bu yana Orta Asya, Türlctye ve 
Kıbrıs'ta onun adına düzenlenen çok sayıdalct anma törenlinde bulınal<tadır (Zar
cone, aşağıya bkz.). 

Aynı lamliksel mekanizmalar bugün iç Asya'nın Müslüman olmayan halldarında 
da gözlemlenmel<tedir. Çağdaş Moğolistan'dalct Buryatlarda geleneksel değerler, 
Orta Asya'da Ahmet Yesevi misali Geser destanı aracılığıyla ifade edilmel<tedir. 15 
Kasım 1990 tarihinde Buryatistan egemenliğini ilan edip federe bir Cumhuriyete 
dönüştüğünde yerel bayramlar düzenlenmiştir. Bu bayramlarda arkasında toplanacak 
bir önder motifini gerçeldeştirmek amacıyla bir bayral< (tuğ) taşınıyordu (Hamayon, 
1996, s. 342). Bu bayramların altında yatan düşünce tarihin yapay biçimde ayırdığı 
Buryatların sembolik birliğini, Türkleri Ahmet Yesevi şahsiyeti etrafında toplama!<· 
için ortaya konulan sürece benzer şekilde yeniden oluşturmaktır. 

Ahmet Yesevi'nin yazdıldarının Orta Asya'ya bağlı etil< ve dini değerlere bir 
yeniden dönüş olarak sunulduğu gibi Buryat destanı yukarı Asya halldarının ortak 
bir hazinesi kabul edilmektedir. Hatta bu destan Buryatların Moğollardan daha eski 
bir kültüre sahip olduğunu ileri sürmel<tedir: Buna göre Geser destanının Buryat 
versiyonu bin yılına aittir (Hamayon, 1996, s. 348-349). 
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Moğolistan bağımsız Cumhuriyetinde l<omünizm sonrası kimliksel yeniden 
inşanın Cengiz Han'ın şahsiyetine dayandığını görmek şaşırtıcı değildir. SSCB tara
fından 1962'de "Çin-Soyet çatışmasına müdahil olduğu .. :' gerekçesiyle mahkum 
edilmiş olan bu büyük fatih şimdi milletin bir tür koruyucu tanrısı haline gelmiştir 
(Aubin, 1993, s. 1 43). O, halkının başlıca erdemlerini canlandırmakta, tarihçiler onun ı 
insanlığını ve onun fetihlerini takip eden büyük ölçekteki katliamları hatırlayanların 
beldemediği bir şekilde barışçı olmakla övmektedirler (Aubin, 1996, s. 315). 

Mit, bugün de tarih oluşturmaktadır: Mit, bir beşeri topluluğu, çağdan çağa 
kendini tanımasını sağlayan büyük şahsiyetlerin damgasını bastığı bir anlatıya dahil 
etmektedir. Savunma imkanı verdiği iddiaların ötesinde, bir aile, bir soy ya da bir 
ldan için değil, bir halk ya da millet için mit günümüzde dahi tarihin bir alctörü 
haline gelmektedir. 
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